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Експертна рада глибоко стурбована вкрай повільним темпом виконання Плану дій до
Національної стратегії з прав людини. Вважаємо, що Комітет з прав людини має
збільшити елемент парламентського контролю над законодавчою частиною Плану дій,
зокрема через проведення тематичних засідань, присвячених ходу виконання Плану дій до
Національної стратегії з прав людини та затвердження плану Комітету з розробки
законопроектів, що містяться у плані дій та дотичні до сфери прав і свобод людини.
Викликають занепокоєння випадки, коли секретаріат Верховної Ради не розписує на
Комітет з прав людини законопроекти, що безпосередньо зачіпають основоположні права
та свободи людини. Просимо розглянути такі випадки, та, за потреби, передбачити
додатковий моніторинговий механізм законопроектів, що стосуються компетенції
Комітету, але не розписуються на Комітет з прав людини.
У зв'язку з вищенаведеним просимо звернути увагу Комітету та надати відповідні
висновки до законопроекту #3593-д «Про тимчасово окуповану територію України», що
не розписаний до Комітету. Законопроект суттєво звужує права громадян України, які
постраждали внаслідок конфлікту, поглиблює соціальну ворожнечу та пропонує визнати
такими, що втратили чинність низку законів, зокрема і чинний профільний закон про ТОТ
Крим, що розроблявся Комітетом.
Підтримати Комітет в організації до кінця 2016 року тематичного дня у Верховній Раді
України, присвяченого тематиці внутрішньо переміщених осіб.
Експертна рада звертаєтеся з пропозицією до Голови комітету з прав людини про
організацію координаційної зустрічі між експертним середовищем та громадськими
організаціями з метою обговорення плану дій до Національної стратегії з прав людини
2020 та активізації виконавців законодавчої частини плану відповідно до компетенції
Комітету з прав людини.
Висловлюємо пропозицію проведення тематичного засідання Комітету з прав людини,
присвяченого обговоренню ходу виконання Плану дій до Національної стратегії з прав
людини, а також розробці та затвердженню окремого плану роботи Комітету на виконання
частини плану дій, що відноситься до компетенції Комітету.
Просимо Комітет з прав людини сприяти посиленню карної відповідальності за злочини на
ґрунті ненависті, зокрема і через розширення відповідного переліку ознак у
Кримінальному кодексі України як обтяжувальних ознак або переформулювання статті
161 ККУ.
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У зв'язку з публічними заявами керівництва Міністерства внутрішніх справ та
Національної поліції про потребу розширення повноважень Національної поліції через
внесення відповідних змін до законів, Експертна рада просить Комітет тримати на
контролі відповідні законодавчі ініціативи на предмет дотримання прав людини та оцінки
потенційних зловживань, що можуть спричинити порушення. Пропонуємо звернутися до
керівництва МВС України з проханням організувати громадські обговорення тексту
законопроекту до його реєстрації.
Експертна рада просить розглянути впровадження інституту цивільного партнерства як
альтернативного механізму для сімей та парнерів/ок, що не можуть укласти шлюб.
Відповідний текст законопроекту розроблений аналітичною групою «Левіафан» спільно з
народною депутаткою України VI скликання Катериною Лук'яновою та у співпраці з ВБО
«Точка опори».
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